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Yönet c Özet
SOLARİS; kadın, eğ t m, g r ş mc l k, sürdürüleb l r kalkınma, çevre, kültür ve sanat, tarım,
gıda, göç ve nsan alanlarda araştırma ve ncelemeler yaparak sosyal gel ş me l derl k edecek
projeler uygulamak ve stratej k çözümler üretmek amacıyla uzmanlar tarafından kurulan b r s v l
toplum kuruluşudur. SOLARİS' n bu m syonu çerçeves nde bu çalışmaya b r d z raporun lk
safhası olarak bakab l r z.
Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanı Recep Tayy p Erdoğan'ın Temmuz 2016 yılında Sur yel
sığınmacılara Türk vatandaşlığı ver lmes ne yönel k açıklamaları uzun süre gündemde sıcaklığını
korumuştur. Açıklama le lg l tartışmalar, eleşt r ler, destekleyen görüşler ve Sur yel
sığınmacılara yönel k nefret söylemler gerek ana akım medyada gerekse d j tal ortamdak sosyal
medyada yoğun b r şek lde yer almaya başladı ve söz konusu konu hala sıcaklığını korumaya
devam etmekted r.
Türk ye Cumhur yet İç şler Bakanı Süleyman Soylu'nun Türk telev zyon kanalı CNN Türk'te
29.12.2019 tar h nde yayınlanan “Haftasonu Özel” programında verd ğ b lg lere göre Aralık 2019
t bar yle Türk vatandaşlığı ver len Sur yel sayısı 110.000'd r. Bu k ş ler n 53 b n yet şk n, 57 b n
se çocuklardan oluşmaktadır [1]. Aynı programda İç şler Bakanı'nın verd ğ b lg lere göre
Türk ye'de doğmuş Sur yel sayısı se 450.000' n üzer nded r [2].
Raporumuzun hazırlandığı tar h t bar yle bu sayıların arttığı muhakkaktır. İç şler Bakanı'nın da
d le get rd ğ g b Türk ye Cumhur yet devlet yer nden ed lm ş bu nsanlara vatandaşlık vererek
onları bel rs zl k ç nde bırakmamış ve nsan reﬂeks n gösterm şt r. Türk ye Cumhur yet devlet
nsan onuruna yakışacak şek lde daha y b r hayat kurab lme ve gerek kend ler gerekse de
çocukları ç n geleceğe yönel k daha umutlu bakmak ç n b r fırsat verm şt r. Vatandaşlık ver len
nsanların çoğunluğu devlet n sosyal devlet anlayışı gereğ nce temel h zmetlere er ş mde sorun
yaşamamışlardır. Bununla b rl kte bu nsanlar arasında çeş tl nedenlerden dolayı bu haklara
er şemem ş nsanlarda bulunmaktadır. Mağdur yet yaşayan bu nsanların temel haklara
er ş mler ndek sorunlarının g der lmes , sorunsuz b r şek lde vatandaşlık hakkından faydalanan
d ğer sığınmacıları g b şlem süreçler n n yapılab lmes ve bu konuda kamuoyunda farkındalık
yaratmak amacıyla çalışmalarımız rapor hal ne dönüştürülmüştür.
Farklı tar hlerde konu le lg l çeş tl raporlar yayımlandığı b l nmekted r ancak Sur yel
a leler n vatandaşlık alırken yaşadıkları – karşılaştıkları sorunlar hakkında herhang b r çalışma
yapılmamıştır. Bu nedenle, Sur yel sığınmacılara Türk vatandaşlığı ver l rken, süreç boyunca a le
b reyler nden anne – baba'nın vatandaşlık almasına rağmen – vatandaşlık nceleme aşamasında
doğan yen çocuklarının vatandaşlık henüz almaması/alamaması yüzünden karşılaşılan sorunların
çözüme kavuşturulması ç n bu çalışma yapılmıştır. SOLARİS olarak bu çalışmanın yapılmasına
karar ver lmes nde k b r nc l amaç mültec , sığınmacı ve göçmen b reyler n Türk ye'de ve dünya
genel nde kanun ve yönetmel klerle düzenlenm ş d rek veya dolaylı olarak ver len haklara er ş m
ve/veya bürokrat k sebeplerden kaynaklı hlal veya mağdur yetler n d le get rmek, zleme ve hak
tesl m yet savunuculuğunu yapmak ve nsan hakları bağlamında gerekl yasal ve dar tasarruﬂarın
yer ne get r lmes ne d kkat çekmekt r.
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Çalışmamızda olab ld ğ nce nsana er şmeye çalışsak da mağdur yet uzun süred r
g der lemed ğ ç n çözüm anlamında daha önce herhang b r cevap alınamadığı ç n umutsuzluğa
kapılmış ve bundan dolayı gerek kend s gerekse de çevres ndek aynı hak mağdur yet ne maruz
kalanların net sayısını b lemed ğ m z b rçok nsan anket m ze katılmamayı terc h etm şt r. Bu
sebepten dolayı aslında örneklem büyüklüğü daha fazla olmasına rağmen çalışmamıza katılan
b reyler bunları da tems l etmekted r. Raporumuz, Türk ye genel nde farklı llerde benzer
durumdak a leler le 1 Ağustos – 30 Ağustos 2020 tar hler arasında anket görüşmes le 49 a le
ferd n n verd ğ b lg lere dayanarak hazırlanmıştır.
Anket ver ler ve görüşmeler anal z ed l p değerlend r ld kten sonra, a leler n hemen heps n n
aynı sıkıntılar le karşılaştığı, sağlık, eğ t m, seyahat özgürlüğü g b temel haklara er ş mde
sorunları yaşadıkları tesp t ed lm şt r. Türk Vatandaşlık Kanununda bel rt len st sna maddeden
başvuru yapma hakkı elde etm ş olan a leler n, çocuklarının vatandaşlık alma süreçler n n uzun
sürmes nden ve gelecekte ne g b problemler le karşılaşacağının bel rs z olmasından yakınmakta
oldukları tesp t ed lm şt r.

Raporun başlıca bulguları aşağıda ver lm şt r:

· Araştırmaya 12 farklı lde yaşayan 49 Sur yel sığınmacı katılmıştır.
· Katılımcıların 16 tanes 7 yıldan fazla süre, 33 katılımcı se 4 yıldan fazla süred r Türk ye'de
yaşamakta olduğunu bel rtm şt r.
· Katılımcılardan sadece 5 tanes ebeveynlerden yalnız b r n n Türk vatandaşlığı aldığını
bel rtm şt r.
· Katılımcıların 45' yalnızca 1 çocuğunun Türk vatandaşlığı almadığını bel rtm şt r. D ğer 4
katılımcı se, 2 çocuğunun Türk vatandaşlığı almadığını bel rtm şt r.
· Katılımcıların 47's Türk vatandaşlığı almayan çocuğunun Türk ye'de doğduğunu
bel rt rken, yalnızca 2 k ş Türk ye sınırları dışında doğduğunu bel rtm şt r.
· Türk vatandaşlığı almamış çocukların 40 tanes Geç c Koruma statüsü bulunurken, 7 tanes
vatansız, 1 kayıtsız ve 1 tanes de z yaretç – m saﬁr statüsünde olduğu tesp t ed lm şt r.
· Araştırmaya katılan 49 katılımcıdan, seyahat özgürlüğümüz kısıtlanıyor d yenler n sayısı
43, sağlık h zmetler ne ulaşmakta zorluk çekt ğ n bel rtenler n sayısı 35't r. Çocuklarını
sağlık aşısı yaptıramadığını bel rtenler n sayısı se 21'd r. Eğ t m h zmetler ne er ş mde
sıkıntı yaşadıklarını bel rtenler n sayısı 32 ken, eğ t m konusunda karşılaşılan sıkıntının
dolaylı yoldan b r problem teşk l ett ğ görülmüştür. Ayrıca devletten yen doğan bebek
desteğ alamadıklarını bel rtenler n sayısı se 19'dur.
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Bu bulgular ışığında, mağdur yet yaşayan bu nsanların temel haklara er ş mler ndek
sorunlarının g der lmes , sorunsuz b r şek lde vatandaşlık hakkından faydalanan d ğer
sığınmacıları g b şlem süreçler n n yapılab lmes ç n se karar alma mekan zmalarında bulunan
kurumlara aşağıda kısaca bahsetm ş olduğumuz öner ler sunulmuştur.

· Raporun yayınlandığı tar h t bar yle TBMM İnsan Hakları Üst kom syonu, TBMM Göç ve
Uyum Alt Kom syonu, s yas part ler n İnsan haklarından ve göçten sorumlu b r mler , s v l
toplum kurum ve kuruluşlarından da destek alınarak bu tarz mağdur yetler n tamamıyla
ortadan kaldırılmasına yönel k olarak karar verme mekan zmalarının yasal düzenlemeler
yaparak bu mağdur yetlere son ver lmes .
· Anne babası veya her k ebeveynden b r s n n vatandaşlık aldığı, yalnız çocuklarının
bürokrat k sebeplerden Türk vatandaşlığı alamadığı durumlarda, gerekl dar araştırma
süreçler n n en hızlı b r şek lde yapılması ç n gerekl mevzuat değ ş kl kler n n yapılması,
· Anne babası vatandaşlık almış yalnız kend s vatandaşlık alamamış çocukların farklı
sebeplerden uzun süreçlerden dolayı mağdur yetler n n g der lmes ç n herhang b r Türk
vatandaşı çocuk g b vatandaşlıktan doğan haklarından faydalanab lmeler adına geç c
vatandaşlık numarası benzer b r s stem oluşturulması ç n gerekl adımların atılması,
· Ger dönüşü mümkün olmayacak şek lde mağdur yet oluşturan özell kle aşılar, eğ t me
er ş m ve de sağlık ve sosyal h zmetlere er ş m noktalarına ac len cevap ver lmes ne yönel k
olarak gerekl kurumları anne babası Türk vatandaşlığı almış yalnız çocukları alamamış bu
b reyler n h zmetlere er şmes ç n harekete geç rmek,
· Anne babası veya her k s nden b r s n n Türk vatandaşlığı aldığı ama özell kle Türk ye'de
doğdukları ve de Sur ye vatandaşlığı alamamış, bu yüzden de vatansız durumuna düşen ama
yasal olarak bu statüde b le olmayan çocuk b reyler n bu statüden kurtulmalarına yönel k
olarak ac len eyleme geç lmes ve gelecekte bu çocukların ve a leler n n yaşayacağı
travmaların önüne geç lmes ç n hem anne babalara hem de çocuklara ps kososyal destek
ver lmes ,
· Türk vatandaşlığı almış anne babalar ve vatandaşlık alamamış mağdur çocuklarının
vatandaşlık hakları le lg l yönlend rme, b lg paylaşımı ve b l nçlend rme destekler n n
gerek devlet kurumları gerekse de s v l toplum kurum ve kuruluşları aracılığıyla ver lmes ,
şekl nded r.
Bu çalışmanın yapılmasında hak mağdur yetler yaşayan b reyler n bu mağdur yetler n n
günlük yaşamlarındak etk ler n tesp t , gözlemlemes ve bunun b r rapor hal ne dönüştürülmes
sürec nde sahada ve sosyal medya grupları ve d ğer sosyal let ş m mecralarında akt f olarak
bulunan Türk ve Sur yel ek p arkadaşlarımızın büyük emeğ bulunmaktadır. Çalışma
arkadaşlarımızın heps ne ve özell kle büyük emek ve katılarından dolayı Khaled Aldroub , Ahmet
Doğan ve Nesr n Keyyal arkadaşlarıma bu raporun kamuoyu le paylaşılmasında SOLARİS’e
destek veren ETKİNİZ AB programı çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkürler m z sunarız.
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1. Genel B lg ler ve Türk ye'de Vatandaşlık Alma Durumu
2011'de Sur ye'de kr z n başlamasıyla hareketlenen nsan toplulukları çevre ülkelere göç
etm şt r. T.C. İç İşler Bakanlığı Göç İdares Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı ver lere göre,
01.10.2020 tar h t bar yle Türk ye'de geç c koruma altında bulunan Sur yel sığınmacı sayısı 3
M lyon 624 B n 941'd r [3].
Türk ye'dek geç c korumanın yasal rej m , Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
(YUKK)'un 91' nc maddes le 22 Ek m 2014 tar h nde yürürlüğe g ren Geç c Koruma
Yönetmel ğ [4] çerçeves nde düzenlenmekte ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
(YUKK) 91' nc maddede şu barelere yer ver lmekted r:
“Ülkes nden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye ger dönemeyen, ac l ve geç c koruma
bulmak amacıyla k tlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geç c
koruma sağlanab l r.”
Daha önce, geç c koruma s stem n n ne zaman uygulanmaya başlanıp ne zaman sona ereceğ
ve k mler n geç c korumadan yararlanab lecekler ne karar veren yetk l merc Bakanlar Kurulu
olarak düzenlenm ş olsa da bu yetk artık Cumhurbaşkanındadır [5]. 2011 yılından t baren, tüm
Sur yel ler le daha önce Sur ye'de yaşamış olan F l st nl mültec ler ve vatansız k ş ler, Türk ye'de
geç c korumadan yararlanab lmekted r [6].
Mart 2016 tar hl Avrupa B rl ğ (AB) – Türk ye Mutabakatı çerçeves nde [7] se
Yunan stan'dan Türk ye'ye ger kabul ed len Sur yel ler n de geç c koruma statüsüne
başvurab lmeler mümkündür; ancak söz konusu k ş ler n bu statüyü alacaklarına da r b r güvence
bulunmamaktadır [8].
Geç c Koruma Yönetmel ğ , Sur yel sığınmacılara sosyal h zmetlerden faydalanma, çalışma
fırsatı verme ve Türk ye'de kalma mkânı tanırken, kamet zn ne eşdeğer olarak kabul
ed lmemekted r. Geç c Koruma statüsündek k ş ler ayrıca kamet zn almak ç n başvuru
yapmaları gerekmekted r [9].
Sur ye kr z n n henüz b r sonuca ulaşmaması ve bel rs zl ğ n devam etmes ger de kalan 9 yıl
çer s nde sığınmacıların ülkeler ne ger dönme umutlarını tüketm şt r. Çarey üçüncü ülkelere
yerleşmekte bulan sığınmacıların yanı sıra Türk vatandaşlığına geçen k ş sayısı, İç İşler Bakanının
30 Aralık 2019 tar h nde yaptığı açıklamaya [10] göre 110 B n k ş d r.
Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması le lg l usul ve esaslar 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanunu (TVK) ve lg l mevzuat kapsamında düzenlenm şt r. Bu kanuna göre Türk
vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılır. Sonradan kazanılan vatandaşlık yetk l makam
kararı le, evlenme yolu le, evlat ed n lme veya seçme hakkı le kazanılab l r [11]. Ayrıca, 5901
sayılı TVK madde 11'de [12] Türk vatandaşlığı kazanab lmek ç n bel rt len kr terler n yer ne
get r lmes gerekmekted r. Kanunda bel rt len kr terlere göre, Türk vatandaşlığı kazanmak steyen
yabancılarda “kend m llî kanununa, vatansız se Türk kanunlarına göre erg n ve ayırt etme gücüne
sah p olmak, başvuru tar h nden ger ye doğru Türk ye'de kes nt s z beş yıl kamet etmek,
Türk ye'de yerleşmeye karar verd ğ n davranışları le tey t etmek, genel sağlık bakımından tehl ke
teşk l eden b r hastalığı bulunmamak, y ahlak sah b olmak, yeter kadar Türkçe konuşab lmek,
Türk ye'de kend s n n ve bakmakla yükümlü olduğu k mseler n geç m n sağlayacak gel re veya
mesleğe sah p olmak, m ll güvenl k ve kamu düzen bakımından engel teşk l edecek b r hal
bulunmamak” şartları aranmaktadır.
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Kanun, Türk vatandaşlığının kazanılmasında st sna haller kapsamında se, y ne m llî
güvenl k ve kamu düzen bakımından engel teşk l edecek b r hal bulunmamak şartıyla,
Cumhurbaşkanı kararı le bel rt len yabancılar ç n Türk vatandaşlığını kazanab leceğ n madde
12'de bel rtmekted r.
Buna göre; Türk ye'ye sanay tes sler get ren veya b l msel, teknoloj k, ekonom k, sosyal,
sport f, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü h zmet geçen ya da geçeceğ düşünülen ve lg l
bakanlıklarca haklarında gerekçel tekl fte bulunulan k ş ler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanun uyarınca kamet zn alanlar le Turkuaz Kart sah b yabancılar [13] ve bunların
yabancı eş , kend s n n ve eş n n erg n olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu, Vatandaşlığa
alınması zarur görülen k ş ler, Göçmen olarak kabul ed len k ş ler st sna hallerde Türk
Vatandaşlığına kabul ed leb lmekted r.
Sur yel ler n Türk vatandaşlığı alması da ancak kanunda bel rt len st sna hallerde
mümkündür. Bu st sna hal n bel rlenmes se Cumhurbaşkanlığına bağlı olmaktadır. 9 Temmuz
2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayy p Erdoğan, K l s'te bulunduğu b r programda yaptığı
açıklamada [14] Sur yel lere vatandaşlık ver leceğ n bel rtm şt r. TBMM Sağlık, A le, Çalışma ve
Sosyal İşler Kom syonu'nda ele alınan “Bürokrat k Süreçlerden Uzak N tel kl İkamet İzn ” [15]
başlıklı yasa tasarısı Sur yel lere vatandaşlık kapılarını açmıştır.
İlk aşamada doktorlar, mühend sler, akadem syenler g b Türk ye'ye bey n gücü katkısı
sağlayab lecek k ş ler n vatandaşlık başvurusu yapması teşv k ed leceğ bel rt lm şt r. Aynı
zamanda vatandaşlık ver l rken öncel k ver lecek grupların başında k mses z kalan Sur yel yet m
ve öksüzler olacağı d le get r lm şt r. Vatandaşlık ver lecek toplam Sur yel sayısının se 250 B n
c varında olacağı öngörülmekted r [16].
Genel olarak bakıldığında, Türk ye'de halen yaklaşık 3,6 m lyon kayıtlı “Geç c Koruma
Altında bulunan Sur yel ” bulunmaktadır. Hâl hazırda kayıtlı Sur yel lerden, resm olarak
açıklanan ver lere göre, bugüne kadar 110 b n k ş n n st sna maddelere dayandırılarak Türk
vatandaşı yapıldığı açıklanmıştır [17]. Bu konuda yasanın st sna maddeler ne st naden
Sur yel ler n vatandaş yapıldığı d kkate alındığında, bu nsanların Türk ye'ye b l msel, sport f,
teknoloj k, yatırım vs. hang katkıda bulunduklarına ve Türk vatandaşlığına alınması uygun
görülen k ş ler ç n, uygunluğu nedenler le vatandaşlığa alınırken keyﬁyete mahal vermeyecek
şek lde d kkat ed lmes gerekt ğ değerlend r lmekted r.
Bu çalışmada vatandaşlık almış olan Sur yel göçmenler n (anne – baba veya her k s ),
vatandaşlık alamamış olan çocuklarından dolayı karşılaştıkları problemler, vatandaşlık başvurusu
yapılırken ve vatandaşlık alma sürec zlenmeye çalışılmıştır.
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2. Araştırmanın Yöntem
Araştırma masa başı çalışma ve saha çalışması olarak yapılmıştır. Masa başı çalışmada
uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuatlar, gölge raporlar, ulusal anayasa – yönetmel kler, daha
önce hazırlanmış raporlar, akadem k makaleler ve konu le lg l tez çalışmaları ncelenm şt r. Aynı
zamanda TBMM Kom syon görüşmeler , soru önergeler ve kararları, yerelde se val l kler n web
s teler nden konu le lg l açıklamaları taranmıştır.
Konu le lg l olası dava dosyalarına, emsal kararlara rastlanmamıştır.
Medya taramasında; ulusal ve yerel medyada çıkan haberler taranmıştır. Sosyal medyada konu
le lg l yapılan paylaşımlar ncelenm ş ve ev sah b toplulukların bell tar h aralığı olmaksızın
Sur yel sığınmacıların Türk ye'ye geld ğ tar hten t baren tepk s ncelenmeye çalışılmıştır.
Araştırma Türk ye genel nde Sur yel sığınmacıların yaşadığı bütün llerde yapılmaya
çalışılmıştır. İl ayrımı yapılmadan anne – baba vatandaşlık almış ancak çocukları alamamış 12
farklı lde 49 katılımcı le görüşülmüştür. Aynı durumdak Türk vatandaşlığı almış olan Sur yel
sayısı tam olarak b l nmemekted r. B lg ed nme hakkı kapsamında başvuru yapılmış ancak raporun
yazıldığı tar h t bar yle herhang b r b lg alınamamıştır. Rapor yayımlandıktan sonra b lg
alınması dah l nde SOLARİS web s tes üzer nde bulunan raporun d j tal vers yonunda güncelleme
yapılacak ve güncellemen n gerekl l ğ le lg l b lg açıklanacaktır.
Saha çalışmasında; anne – baba vatandaşlık almış ancak çocuğu almamış/alamamış a leler n
dayanışma adına WhatsApp platformunda kurdukları gruba dah l olmuş, karşılaşılan problemler
konuşulmuş ve öner ler alınmıştır. Aynı zamanda n cel araştırma ç n hazırlanan anket formu onl ne
olarak WhatsApp grubundan paylaşılmış ve ver elde ed lm şt r.
Katılımcılar a le bazlı ele alınmıştır. A le b reyler nden anne veya babadan herhang b r n n
katılması yeterl olarak görülmüştür. Toplam 49 katılımcı le görüşülmüştür.
WhatsApp grubu çer s nde onl ne ankete katılım göstermeyen katılımcıların öne sürdükler
düşüncelere raporun sonuç kısmına yer ver lm şt r.

3. Elde Ed len Ver ler

Türk vatandaşlığı başvuruları geç c koruma altındak sığınmacılar ç n st sna madde
kapsamında yapılmıştır. İst sna madde kapsamında yapılan vatandaşlık başvuru sürec şöyle
şlem şt r: eğ t ml ve Türk ye'ye fayda sağlayacağı düşünülen k ş ler tesp t ed l p göç dareler le
paylaşılmış, daha sonra lg l göç dareler k ş lere Emn yet Genel Müdürlüğü (EGM) aracılığıyla
ulaşmış ve Türk vatandaşlığı başvurusu yapab lecekler b ld r lm ş ve ayrıca göç dareler n n lg l
b r mler nde yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.
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Tablo 1: Şehir Bazlı Katılımcı Sayısı

Osmaniye
1
Tekirdağ
1
Sakarya
1
Diyarbakır
1
Ankara
1
Kilis
3
Mersin
3
Gaziantep
3
Şanlıurfa
5
Konya
6
Hatay
7
Istanbul
17
Tablo 1: katılımcıların şeh rlere göre dağılımını gösteren tablo

Tablo 2: Katılımcıların kaç yıldır Türk ye’de yaşadığını gösteren tablo

Tablo 2 ncelend ğ nde, katılımcıların uzun
zamandır Türk ye'de yaşamakta olduğu göze
çarpmaktadır. 7 yıldan fazla kalan 16 katılımcı
ken, 33 katılımcı se 4 yıldan fazla süred r
Türk ye'de yaşadığını bel rtm şt r

33

16

4-6 Yıl

7-10 Yıl
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13

Tablo 3

24
15
10

2016 Yılı

2017 Yılı

2018 Yılı

Tablo 3'te araştırmaya katılanların hang
tar hte vatandaşlık başvurusu yaptığı
gözlenm şt r. Kanunda bel rt len st sna madde
kapsamında vatandaşlık başvuru yapan
katılımcıların yarısına yakını 2017 yılında
yapmış ken, d ğer katılımcılar başvurularını
2016 ve 2018 d ye bel rtm şlerd r.
Tablo 3: Katılımcıların Türk Vatandaşlığına
Başvurularını ne zaman yaptıklarını gösteren
tablo

Tablo 4

2017 Yılı

2018 Yılı

2019 Yılı

2020 Yılı

17%

39%

28%

Tablo 4: Katılımcıların Türk Vatandaşlığı aldıkları yılı
gösteren tablo
Çalışmaya katılım gösteren göçmenler n %39'unun
2019 yılında vatandaşlık aldıkları göze çarparken, %16'sı
2018, %17's 2017 ve %16'sı se 2020 yılında Türk
vatandaşlığı aldığını bel rtm şt r.

16%

Tablo 5

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Katılımcılardan sadece 5 k ş eş n n henüz Türk
vatandaşlığı almadığını bel rtm şt r. D ğer 44 katılımcı eş n n
de vatandaşlık aldığını bel rt rken, bazı a lelerde çok eşl l kten
dolayı yalnızca b r eş n n vatandaşlık aldığı gözlenm şt r.

5

Evet

14

Tablo 5: Katılımcıların eşler n n de Türk vatandaşlığı
alıp almadığını gösteren tablo

44

Hayır
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Tablo 6 - Ailede Bulunan Çocuk Sayısı

21

Tablo 6: Katılımcıların çocuk
sayısını gösteren tablo

9

9
5

4
1

1
2
3
4
5
6+
Çocuk Çocuk Çocuk Çocuk Çocuk Çocuk
Türk vatandaşlığı alan Sur yel sığınmacıların düşünülen n aks ne, çok çocuklu a leler olmadığı
göze çarpmıştır. Katılımcıların 22 tanes 2 çocuk sah b ken, 6 ve üstü çocuk sah b a le sayısı yalnızca
1'd r.
Çalışmaya katılan a lelerden yalnızca 2 tanes bütün çocuklarının Türk vatandaşlığı aldığını
bel rtm şt r (Tablo 7). Ancak a leler sürec n uzun olduğundan ş kâyet etm ş ve bu sürec n daha kısa
tutulab leceğ n bel rtm şt r. Katılımcıların 47 tanes n n se çocuklarından b r veya k tanes henüz
Türk vatandaşlığı almamıştır.

Tablo 7 - Türk Vatandaşlığı

Evet

;

2

Hayır ;
47

16

Tablo 7: A ledek bütün çocukların Türk
Vatandaşlığı alıp almadığını gösteren tablo
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Tablo 8

Katılımcı Sayısı / Çocuk Sayısı
45

4

1 çocuk

2 çocuk

Tablo 8: Türk Vatandaşlığı almayan çocuk sayısını
gösteren tablo
Türk vatandaşlığı almayan çocuk sayısını
öğrenmek ç n yönelt len soruya, katılımcıların 45'
yalnızca 1 çocuğunun Türk vatandaşlığı almadığını
bel rtm şt r. D ğer 4 katılımcı se, 2 çocuğunun henüz
Türk vatandaşlığı almadığını bel rtm şt r. Bu
çocukların ne zaman doğduğu sorulduğunda, a len n
Türk vatandaşlığı başvuru yaptığı tar h le vatandaşlık
aldığı tar h arasında doğduğu bel rt lm şt r. Bu sürede
yen doğan bebek ç n se, yen başvurunun açıldığı
ancak daha sonra kend ler n n vatandaşlık aldığını ve
çocuğun se henüz alamadığı bel rt lm şt r.
Ebeveynler n başka çocuklarının olup olmadığından
bağımsız sadece Türk vatandaşlığı henüz almayan /
alamayan çocuk sayısını açıklayan tablodur. Bu
nedenle, ebeveynler n başka çocukları olup olmaması
değerlend rme dışındadır.

Tablo 9

Diğ er ; 2

Tü rkiye;
47

Tablo 9: Türk Vatandaşlığı almayan çocukların
hang ülkede doğduğunu gösteren tablo
Tablo 9 ncelend ğ nde, ankete katılan 49
katılımcının 47's Türk vatandaşlığı almayan
çocuğunun Türk ye'de doğduğunu bel rt rken,
yalnızca 2 k ş Türk ye sınırları dışında
doğduğu bel rt lm şt r.
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Tablo 10
Tablo 10: Türk vatandaşlığı almayan çocukların şu ank
durumunu gösteren tablo

40

7
1

1

Geçici Vatansız Ziyaretçi Kayıtsız
Koruma

Türk vatandaşlığı almayan çocukların ş md k
durumlarını öğrenmek ç n yönelt len soruya katılımcıların
40 tanes çocuklarının Geç c Koruma Statüsü bulunduğunu,
7 çocuğun vatansız olduğu, b r tanes z yaretç – m saﬁr ve b r
tanes n n se henüz kaydının Türk ye'de bulunmadığı
gözlenm şt r. Burada vatansız olan çocukların sağlık
h zmetler nden nasıl yararlandığı da ayrıca nceleme konusu
olması gereken b r durumdur. Vatansız olan çocukların neden
bu statüde olduğunun b lg s el m zde mevcut değ ld r, ancak
çok evl l k veya llegal yollardan ülkeye g r ş ve sonrasında
lg l resm otor teye b lg vermeme g b durumların olmuş
olab leceğ değerlend r lmekted r. Ayrıca bu çocukların özel
b r durumunun olup olmadığı b lg s de mevcut değ ld r.

Tablo 11

Çalışma Izni

Oturma Izni

1

13

Geçici Koruma

35

Tablo 11: Vatandaşlık başvuru yapıldığı andak statüyü gösteren tablo
A leler n Türk vatandaşlığı başvurusu yaparken k statüler n öğrenmek ç n sorulan soruya
katılımcıların 35' Geç c Koruma Statüsü altında ken başvuru yaptıklarını bel rtm şt r. Oturma zn
le başvuru yapanların sayısı 13 ken, çalışma zn le başvuru yapan katılımcı sayısı 1'd r. Burada
çalışma zn ve oturma z n olan k ş ler de aynı zamanda Geç c Koruma altında yer almaktadır. Ancak
bu soru le çalışma zn ve oturma zn alamamış ancak vatandaşlık başvurusu yapab lm ş k ş ler n de
olduğu b lg s n n elde ed lmes ne sebep olmuştur. Burada, st sna madde çalışma zn ve oturma zn
alıp almadığına bakılmaksızın geç c koruma altındak sığınmacıların vatandaşlık başvurusu
yapmasına mkân verd ğ anlaşılmaktadır.

18
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Tablo 12
28

TC Vatandaşı anne - babaya ait Nü fus Kayıt Orneğ i

Çocuğ un hangi ü lkeye ait olduğ una dair belge veya pasaport, kimlik vb.

14

Anne ve Babaya ait evlenme belgesi

13

Anne - Baba muvafakat Belgesi

17

Doğ um Bildirim Formu

36

Apostil Belgesi (Doğ um Belgesi)

41

Tablo 12: Yen doğan çocuk ç n yapılan vatandaşlık başvurusunda tesl m ed len belgeler gösteren
tablo
Tablo 12 ncelend ğ nde Türk vatandaşlığı başvurusu yapan k ş ler n aynı yöntem zlemed ğ
anlaşılmaktadır. Sur yel lerden stenen belgeler farklılık göstereb lmekted r. Bu farklılığın sebeb
henüz b l nmemekted r. Bazı durumlarda yetk l kurumlar ek belgeler stem şt r, bu da katılımcıların
cevaplarından anlaşılmaktadır. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda st sna madde kapsamında başvuru
yapab len Sur yel lerden İl Göç İdares le yapılan mülakat aşamasında veya Nüfus ve Vatandaşlık
İşler Genel Müdürlüğü'nde yapılan şlemler aşamalarında gerek görülmes hal nde ek belgeler
steneb lmekted r.

Tablo 13
6%

30%

1 yıl
2 yıl

35%

3 yıl
29%

4 yıl

Tablo 13: Yen doğan çocuk ç n yapılan vatandaşlık başvurusunun ne kadar süred r bekleme
aşamasında olduğunu gösteren tablo,

20
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Tablo 14
Anne ve babasından en az b r Türk vatandaşlığı almış ancak henüz Türk vatandaşlığı
almayan/alamayan çocukların durumunu öğrenmek ç n sorulan soruya ver len cevaplar graﬁktek
g b d r. Çocukların çoğunluğunun 3 – 2 – 1 yıldır başvuruları hala nceleme aşamasında ken, 4 yıldır
başvuru yapmış ancak ncelemes sona ermem ş çocukların da olduğu gözlenm şt r. 4 yaşında olan
çocuğun gerek sosyal h zmetler n genel nden ve özelde se kreşe kayıt veya daha sonra ana okuluna
gönder lme g b sıkıntılarının baş göstereceğ n ayrıca bel rtmekte yarar vardır.
Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

32

20

19
16
14

13

11

14
12

12

9
7

6
3
1

4

8

6

5

4

8

8

7

4

2

Seyahat Ozgü rlü ğ ü mü z
Kısıtlanıyor

Sağ lık Hizmetlerine
Ulaşmakta Zorluk
Çekiyorum

Çocukları Aşı
Yapamıyoruz

Eğ itim Hizmetlerine
Erişimde Sıkıntı
Yaşıyoruz

Yeni Doğ an Bebek
Desteğ i Alıyoruz

Tablo 14: Bel rt len Sorulara katılıp katılmadığını gösteren tablo
Katılımcılara bel rt len durumlara katılıp katılmadıkları sorulduğunda se ver len cevaplar
sorunun ne kadar ved gerekt ren b r durum olduğunu ortaya çıkarmıştır. 49 katılımcıdan, seyahat
özgürlüğümüz kısıtlanıyor d yenler n sayısı 43, sağlık h zmetler ne ulaşmakta zorluk çekt ğ n
bel rtenler n sayısı 35't r. Çocuklarının aşılarını yaptıramadığını bel rtenler n sayısı se 21'd r. Eğ t m
h zmetler ne er ş mde sıkıntı yaşadıklarını bel rtenler n sayısı 32 ken, devletten yen doğan bebek
desteğ alamadıklarını bel rtenler n sayısı se 19'dur. Burada seyahat özgürlüğü d rek anne – baba
kısıtlaması bulunmamaktadır, ancak çocuğu seyahat edemed ğ nden, özgürlükler n n dolaylı yoldan
kısıtlandığını düşünmekted rler. Çocukların aşılarını llegal b r şek lde Sur yel doktor – hemş re g b
sağlık çalışanlarına yaptırdıklarını bel rtenler mevcut değ ld r, ancak vatansız ve kayıtsız çocukların
sağlık şlemler n n bu şek lde sağlandığı düşünülmekted r.
Bu tablodak ver ler le uluslararası ve ulusal çocuk hakları kanunları ve d ğer hukuk belgeler
ışığında b r değerlend rme yapılırsa, çocukların kend ler n koruyan b r ortamda büyüme hakları
olduğu unutulmamalıdır. Çocuk haklarının korunması, gel şm ş ve gel şmekte olan ülkelerde öncel kl
b r sorundur. Toplumların gel ş m ve sürekl l ğ n n sağlanmasında b r toplumun çocuğa verd ğ değer,
gel şm şl ğ le doğru orantılıdır [18]. Çocuklar ç n koruyucu b r ortam, çocuğun ﬁz ksel ve z h nsel
bakımdan sağlıklı, kend ne güvenl ve d ğer nsanların haklarına saygı göstereceğ /göstermey
öğreneb leceğ b r ortamdır [19].
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BM Çocuk Haklarına Da r Sözleşme Madde 7'de [20] çocuğun vatandaşlığı le lg l şöyle
bel rt lmekted r: “Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kayded lecek ve doğumdan
t baren b r s m hakkına, b r vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana–babasını
b lme ve onlar tarafından bakılma hakkına sah p olacaktır.”
Aynı madden n devamında se; “Taraf Devletler, özell kle çocuğun tab yets z kalması söz
konusu olduğunda kend ulusal hukuklarına ve lg l uluslararası belgeler çerçeves nde üstlend kler
yükümlülükler ne uygun olarak bu hakların şlerl k kazanmasını taahhüt ederler.” d ye sözleşmeye
taraf olan devletler n sorumlulukları bel rt lmekted r.
Çocuk Haklarına Da r Sözleşme'n n 28. ve 29. maddeler nde Çocukların eğ t m hakkına yer
ver lm ş ve taraf devlet n eğ t m hakkını kabul ett ğ ve fırsat eş tl ğ ne uygun olarak gerçekleşt r lmes
gerekt ğ vurgulanmıştır. Tablo 14'te eğ t m le lg l sorulan soruya ebeveynler n Türk vatandaşlığı
henüz almamış/alamamış olan çocuk/çocuklarından ötürü d ğer çocuklarının da başka llere g d p,
daha y şartlarda eğ t m alamadıklarından yakınmaktadır. Türk vatandaşlığı henüz almamış/alamamış
olan çocuğun durumu a ledek d ğer tüm b reyler n haklarını doğrudan etk led ğ ve kısıtladığı
gözlenm şt r.
1948'de kabul ed len İnsan Hakları Evrensel B ld rges 'n n 25.maddes ; "1. Herkes n kend s n n
ve a les n n sağlık ve refahı ç n beslenme, g y m, konut ve tıbb bakım hakkı vardır. Herkes, şs zl k,
hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kend rades dışındak koşullardan doğan geç m sıkıntısı
durumunda güvenl k hakkına sah pt r. 2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları
vardır. Bütün çocuklar, evl l k ç veya evl l k dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden
yararlanırlar" d yerek en temel hak olan "yaşam hakkı" çerçeves nde Sağlık Hakkı'na yer verm şt r
[21]. Çocuk Haklarına Da r Sözleşme Madde 24'te se; “Taraf Devletler, çocuğun olab lecek en y
sağlık düzey ne kavuşma, tıbb bakım ve rehab l tasyon h zmetler n veren kuruluşlardan yararlanma
hakkını tanırlar. Taraf Devletler, h çb r çocuğun bu tür tıbb bakım h zmetler nden yararlanma
hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak ç n çaba göster rler” denmekted r.
İnsan Hakları Evrensel B ld rges nde ve Çocuk Haklarına Da r Sözleşmede açıkça sağlık
h zmetler ne er ş m hakkından bahsed lmes ne rağmen, Tablo 14'te katılımcıların çocuklarının sağlık
h zmetler ne er ş m nde sıkıntılar yaşandığı görünmekted r. Hastalıkların engellenmes ç n önlem
olarak yapılan aşı s stem ne de er şemeyenler n olduğu göze çarpmaktadır.
Y ne İnsan Hakları Evrensel B ld rges 'n n 13.maddes ; “1) Herkes herhang b r devlet n sınırları
dah l nde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına ha zd r. 2) Herkes, kend memleket de dah l,
herhang b r memleket terk etmek ve memleket ne dönmek hakkına ha zd r” şekl nde olup seyahat
etme hakkından bahsetmekted r. Raporlama aşamasında sorulan soruya 49 katılımcıdan 43 tanes
seyahat özgürlükler n n kısıtlandığından bahsetm şt r. K ş sel seyahat özgürlüğü kısıtlanmamasına
rağmen, Türk vatandaşlığı henüz almamış/alamamış olan çocuklarının Türk ye ç nde özel zne bağlı
olan seyahat kısıtlamasından dolayı ebeveynler n de doğrudan etk lend ğ görülmekted r.
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4.Katılımcıların Yorum - Düşünceler
Katılımcı 3: “B r buçuk yıldan ber gerekl tüm evrakları ve ücretler uyguladık, ancak şu
ana kadar cevap yok ve herhang b r b lg verm yorlar.”
Katılımcı 8: “Sağlık ve eğ t m h zmetler nden yoksun kalıyoruz.”
Katılımcı 18: “Bugüne kadar oğlum vatandaşlık alamadı ve ş md 2 ( k ) yaşında.”
Katılımcı 20: “Vatandaşlık ç n 2 ( k ) yıldır bekl yoruz.”
Katılımcı 27: “Kızımın vatandaşlığı vardı.”
Katılımcı 44: “A lem benden annem dışında vatandaşlığı vardır.”
Katılımcı 49: “Umarız bu çalışma sorunumuzu çözmek ç n karar ver c lere ulaşır.”
Katılımcı 32: “A lem ç n uçak b let ayırdım ama vatandaşlığı olmayan b r çocuğum
olduğundan onun ç n HES (Hayat Eve Sığar) Kodunu yapamıyorum, onun ç n uçak b let
ayıramadım.”
Katılımcı 36: “Çocuklarımı aşı yaptırmakta güçlük çek yorum. İllegal yollardan göçmen
doktorlara yaptırıyorum.”
Katılımcı 29: “Pol s çev rmes nde çocuğun b ze a t olduğunu sürekl doğum belges le
spatlamak zorunda kalıyorum. Anne – baba Türk ancak, çocuğun geç c koruma statüsünde olduğuna
pol sler nanmıyor.”
Katılımcı 32: “Bunlar çocuk, neden bu şlem uzun sürüyor anlamakta zorluk çek yorum.
Çocuklardan güvenl k sıkıntısı da oluşmaz. İncelemen n daha kısa sürmes gerek r.”
Katılımcı 9: “Genel olarak hastanelerde sorun yaşıyorum, seyahat ederken sorun yaşıyorum
oğlum olduğuna nanmıyorlar sen n vatandaşlığın var, oğlunun nasıl yok d ye tepk ler ve sorunlar
yaşıyorum.”
Katılımcı 4: “Henüz Türk vatandaşlığı kazanmamış olan çocuklar sorununa çözüm
st yoruz.”
Katılımcı 45: “Ben vatandaşlık aldım ama çocuklarım almadılar, halbuk çocuklarıma
başvuru yaptım ve gereken evraklarını verd m, lütfen yardımcı olab l r m s n z s ze teşekkür eder z.”
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5. Sonuç
Sur ye'dek kr z dokuzuncu yılı ger de bırakırken, Sur yel sığınmacıların ana vatanı olan
Sur ye'ye dönme umutları Sur ye'de k mevcut koşullardan dolayı kaybolmaya başlamıştır. Bu sebeple
sığınmacılar, Türk ye'de yen hayatlarına uyum sağlamak ç n mücadele etmekted r. Sur yel
sığınmacıların b r kısmı her ne kadar ülkeler ne ger dönmey düşünse de Sur ye'dek mevcut şartların
uygun olmaması Sur yel ler Türk ye' de k yen yaşamlarına uyum sağlamaya yöneltmekted r.
Türk ye'de yen hayatlarına alışmaya çalışan Sur yel sığınmacılar umudu Türk vatandaşlığına
geçmekte bulmaktadır. Ancak Geç c Koruma altındak sığınmacıların Türk vatandaşlığına geçmes
sadece st sna hallerde olab lmekted r. Kanunda bel rt len st sna durumlar, raporun lk bölümünde
fade ed lm şt r.
Türk vatandaşlığına geçen b r kısım sığınmacı gruplarının se farklı problemler bulunmaktadır.
Bu problemler n en öneml s anne ve babanın Türk vatandaşlığına geç p, başvuru tar h le vatandaşlık
alındığı tar h arasında geçen sürede doğan çocuklarının statüsüdür. Bu çocukların vatandaşlık alması
yukardak graﬁklerde de görüldüğü üzere uzun sürmekted r. Yıllar süren nceleme a leler n seyahat
etme, eğ t me er ş m, sağlık h zmetler ne er ş m g b temel haklara ulaşmalarında sorunların ortaya
çıkmasına sebeb yet vermekted r.
Raporda a leler n durumlarını anal z etmeye yönel k ver ler bel rt lmes n n yanında, a leler n bu
çalışmadan bekled kler ne de 4. başlıkta yer ver lm şt r. Çeş tl sorunlarını ve stekler n d le get ren
katılımcılar, bu raporun yetk l lere – karar ver c lere ulaşması ve söz konusu problem n çözülmes ç n
çalışmaların yapılmasını umut etmekted rler.
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6 - Öner ler

1- Raporun yayınlanmasından t baren TBMM Göç Kom syonu, s yas part ler n göçten sorumlu
b r mler , s v l toplum kurum ve kuruluşlarından da destek alınarak bu tarz mağdur yetler n
tamamıyla ortadan kaldırılmasına yönel k olarak karar verme mekan zmalarının yasal
düzenlemeler yaparak bu mağdur yetlere son ver lmes .
2- Anne – babası veya her k ebeveynden b r s n n vatandaşlık aldığı, yalnız çocuklarının
bürokrat k sebeplerden Türk vatandaşlığı alamadığı durumlarda, gerekl dar araştırma
süreçler n n en hızlı b r şek lde yapılması ç n gerekl mevzuat değ ş kl kler n n yapılması.
3- Anne – babası vatandaşlık almış yalnız kend s vatandaşlık alamamış çocukların farklı
sebeplerden uzun süreçlerden dolayı mağdur yetler n n g der lmes ç n herhang b r Türk
vatandaşı çocuk g b vatandaşlıktan doğan haklarından faydalanab lmeler adına geç c
vatandaşlık numarası g b benzer b r s stem oluşturulması ç n gerekl çözümler n üret lmes .
4- Ger dönüşü mümkün olmayacak şek lde mağdur yet oluşturan özell kle aşılar, eğ t me er ş m,
sağlık ve sosyal h zmetlere er ş m noktalarına ac len cevap ver lmes ne yönel k olarak gerekl
kurumları anne babası Türk vatandaşlığı almış yalnız çocukları alamamış bu b reyler n
h zmetlere er şmes ç n harekete geç rmek.
5- Anne babası veya her k s nden b r s n n Türk vatandaşlığı aldığı ama özell kle Türk ye'de
doğdukları ve de Sur ye vatandaşlığı alamamış, bu yüzden de vatansız konumuna düşmüş olan
çocuk b reyler n bu statüden kurtulmalarına yönel k olarak ac len eyleme geç lmes ve
gelecekte bu çocukların ve a leler n n yaşayacağı travmaların önüne geç lmes ç n hem anne
babalara hem de çocuklara ps kososyal destek ver lmes .
6- Türk vatandaşlığı almış anne babalar ve vatandaşlık alamamış mağdur çocuklarının
vatandaşlık hakları le lg l yönlend rme, b lg paylaşımı ve b l nçlend rme destekler n n
gerek devlet kurumları gerekse de s v l toplum kurum ve kuruluşları aracılığıyla ver lmes .
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